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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 90 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου δέκατου της αριθμ. 115744/Ζ1/04-09-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3707/τ.Β’/04-09-2020) 

«Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19 κατά τη λειτουργία τους», της παρ. 13 του άρθρου 14 του 

ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) και της αριθμ. 429/12-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β’/13-

03-2020), όπως ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2020. 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

3. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 180/2020 για την «Προμήθεια και εκτύπωση μεμβρανών πτυχίων, 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Α.Π.Θ.», 

συνολικού προϋπολογισμού €40.000,00 -συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, που αφορά στην 

αποσφράγιση και στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των 

οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στον ως άνω διαγωνισμό. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 3826/13-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/15-9-2020, της 1ης συνέχειας αυτής/5-10-2020 και της 2ης συνέχειας αυτής/12-10-2020 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

4. Πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας αριθμ. 467/2019 για την «Προμήθεια Βιβλίων, για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

€110.214,91 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, που αφορά στην παράταση του χρόνου 

παράδοσης μέρους των ειδών της σύμβασης αριθμ. 467.3/2020 του ως άνω διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 3899/14-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του)   
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5. Πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας αριθμ. 471/2019 για την «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €100.950,09 – συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. –, που αφορά στην παράταση του χρόνου παράδοσης μέρους των ειδών της 

σύμβασης αριθμ. 471.3/2020 του ως άνω διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 3900/14-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του)   

 

6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς 

για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 508/2020) για 

την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενοποίηση των Βιβλιοθηκών των 

Σχολών Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικής του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

€56.370,30 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 4356/19-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 508/2020)  

 

7. Σχετικά με την κήρυξη ή μη ως εκπτώτου και την επιβολή ή μη της κύρωσης του προσωρινού 

αποκλεισμού για ένα (1) έτος από τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς που θα προκηρύξει το 

Α.Π.Θ., της  εταιρείας SPRECTRATECH AE, αναδόχου του Τμήματος 52 «Αυτοκινούμενη 

ρομποτική πλατφόρμα» του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 

411/2018 για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας των Τμημάτων  του  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης». 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 4381/19-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 182/2020 για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών, 

Ηλεκτρολογικών-Υδραυλικών-Ξυλείας και Αναλωσίμων Ξυλουργικών, για τις ανάγκες του 

Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €62.517,33 -

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην αποσφράγιση και στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που 

συμμετέχουν στον ως άνω διαγωνισμό. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 5048/22-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/13-10-2020 και της συνέχειας αυτής/22-10-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού) 

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής του Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής, που 

αφορά στην παράταση του χρόνου παράδοσης του είδους της σύμβασης με απευθείας 

ανάθεση αριθμ. 512/4-9-2020 «κλίβανος υγρής αποστείρωσης (αυτόκαυστο) για τις ανάγκες 

των Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής». 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 5076/23-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 
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Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

10. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (2ου Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 

αποχετευτικού δικτύου λυμάτων & δικτύου ομβρίων στο Πανεπιστημιακό Campus στη 

Θέρμη», εργολαβίας ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αριθμός Σύμβασης: 

22826/23-04-2020, Αρχική Σύμβαση: €135.272,02  - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -,  1ος 

Α.Π.Ε.: €135.272,02). 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5133/23-10-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

11. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (2ου Α.Π.Ε./Α.Σ.) και του 2ου Πρωτοκόλλου 

Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου με τίτλο: 

«Ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων υγιεινής σε κτίρια του Α.Π.Θ.», εργολαβίας ΤΖΑΦΕΡΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε (Αριθμός Σύμβασης: 3229/2019, Αρχική Σύμβαση: €313.803,79  - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -,  1ος Α.Π.Ε.: €313.803,79). 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5134/23-10-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

12. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικού  της Αρχικής Σύμβασης (2ου Α.Π.Ε./Α.Σ.- Τακτοποιητικού) 

του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στις όψεις και αντικατάσταση του 

παλαιού καπναγωγού στο κτίριο του Αμφιθεάτρου του κτιριακού συγκροτήματος της 

Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. επί της οδού Παρασκευοπούλου 32», εργολαβίας  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.) (Αριθμός Σύμβασης: 

26978/2020, Αρχική Σύμβαση: €29.162,56 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -,  1ος Α.Π.Ε.: 

€29.162,56). 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5135/23-10-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

13. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση παράτασης της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης 

Πυροπροστασίας Κτιρίου Βιολογίας Α.Π.Θ.», εργολαβίας Ένωση Οικονομικών Φορέων:        

1) ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

δ.τ. «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 3) ΜΑΡΘΑ 

ΧΑΛΚΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 4) ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. με 

δ.τ. «ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.» (Αρ. Σύμβασης: 14Μ/2018). 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5136/23-10-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 
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14. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση παράτασης 2ης και 3ης 

τμηματικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση κτηρίου Φυτικής Παραγωγής 

(Hellenic Universities 1)», εργολαβίας «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.» (Αρ. Σύμβασης: 

12028/05-12-2019). 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5137/23-10-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

15. Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση: α) της πίστωσης 

€57.500,00 β) της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης και γ) του σχεδίου διακήρυξης για 

το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση ράμπας ΑμεΑ και αναμόρφωση αύλειου χώρου του κτιρίου 

Ιατρικής του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €57.500,00 (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.) για την δημοπράτηση του εν λόγω έργου με συνοπτικό διαγωνισμό. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5138/23-10-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

16. Ορισμός επιτροπών για την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη 

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

17. Ορισμός Διμελών επιτροπών για τον χαρακτηρισμό των προς απόσυρση-εκποίηση υλικών 

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

18. Αίτημα εξαίρεσης από μέλος της Επιτροπής απόσυρσης-εκποίησης υλικών και της 

διαπίστωσης της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων για τις ανάγκες της Γραμματείας,  της 

Βιβλιοθήκης και της Νησίδας Η/Υ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Α.Π.Θ.  

(η αριθμ. εισερχ.πρωτ. 3919/14-10-2020 αίτηση της κ. Αικατερίνης-Λουίζας Κουαρτάνου, υπαλλήλου ΙΔΑΧ του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.)  

 

19. Ορισμός Επιτροπής Διεξαγωγής Διαπραγματεύσεων, σχετικά με τους διαγωνισμούς αριθμ. 

502/2020 και 509/2020 που αφορά τη μίσθωση ακινήτου, για την κάλυψη των στεγαστικών 

αναγκών των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. 

(το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 5006/22-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

20. Ορισμός Διμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. 

για ένα έτος. 

(το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 3952/14-10-2020 του Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης) 
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Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

21.  Προτάσεις  του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

21.1. προκήρυξη νέων υποτροφιών για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022 από τα 

έσοδα των κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και δωρεών Α.Π.Θ.                                                      

(το έγγραφο με αριθμό 188/14-10-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

21.2. ανάδειξη αναδόχου για την εγκατάσταση ατομικού φυσικού αερίου σε ακίνητο ιδιοκτησίας 

του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Αμύντα Κωνσταντινίδη». 

(το έγγραφο με αριθμό 190/14-10-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

  

ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
 

22. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους και 

(β) συνημμένη κατάσταση 

 

Ζ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

23. Πλήρωση θέσης δικηγόρου στο Δικαστικό Γραφείο του Α.Π.Θ.  

(το αριθμ. πρωτ. 545/13-10-2020 – αρ. πρωτ. εισερχ. ΑΠΘ 3850/14-10-2020 της κ. Μ. Μαγγιρίδου, Δικηγόρου Παρ’ 

Αρείω Πάγω, Προϊσταμένης Δικηγόρου του Δικαστικού Γραφείου Α.Π.Θ. με τα συνημμένα του) 

 

 

Θεσσαλονίκη, 23-10-2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

  Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
 
 
 


